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 املقدهة
الحمد  رب العالمين ، كمف عباده المؤمنين بما يطيقون وبما يستطيعون ووضع عنيم         

ماىم عنو يعجزون ، والصالة والسالم  عمى سيد االنبياء والمرسمين سيدنا محمد عميو افضل 
 الصالة والسالم وعمى الو وصحبو ومن تبعو باحسان الى يوم الدين .أما بعد ...

ن الحق عند فقياء المسممين ىو ما كان مصمحة ليا أختصاص بصاحبيا شرعا ، وقد إ       
فالسعادة اليمكن ان تتحقق اذا ة االسالمية حقوق البشر وفرضت حرمتيا وقدسيتيا ،يععينت الشر 

االيات القرانية الكريمة واالحاديث  تعن المصالح مطمقا من غير تقييد ، وليذا أرسماكان البحث 
 يد الحق ومنع ممارستو عمى نحو يضر بالغير .يالشريفة أسس تق النبوية
ئثار يقره شخص من االشخاص يكون لو بمقتضاه التسمط عمى توان الحق في القانون ىو اس       

شي معين أو قضاء معين من شخص اخر وىذه الميزة تمنح صاحبيا سمطة االستفادة من مضمون 
وليا ىذا الحق والممكية حق مشروع لالنسان لو الحق ختالحق عن طريق ممارسة السمطات التي 

نظام الممكية ن وقد اخترت دراسة ىذا الموضوع )يفي تممك ماشاء وفق حدود الشرع واالنظمة والقوان
الن الفقو االسالمي ىو موطن الدراسة (؛ ()دراسة مقارنة الشريعة االسالمية والشرائع القديمة بين 

 . عيةالفقياء عن االستنباط واالحكام من مصادر الشر التفصيمية التي جيد فييا 
نظرية الممكية ىي وليدة الفقو االسالمي وىي بارزة في ايات القرأن وأحاديث السنة النبوية إن       

حيث صاغيا الفقياء المسممون وفقا لما أتى بو ؛  وىي من المبادئ التي حفظت بيا الحقوق
 لعزيز.الشارع  سبحانو وتعالى في كتابو ا

وأعتمدتيا الكثير من التشريعات ،  ،وفي المقابل فأن القانون الوضعي قد تصدى ليذه النظرية    
من الفقو االسالمي  وقد قمت من خالل ىذه الدراسة تبيان نقاط التالقي واالفتراق ىذه النظرية في كل

 العمي القدير  أن يوفقني فييا . ئالً اس ،الوضعين والقانو
ة البحث وسبب أختياره : تكمن أىمية البحث في كونو يتعرض أل ثر االختالف بين / أىمي أوالً 

أن الخالق عز ، االسالم جاء نورا ورحمة لمعالمينحيث أن الشريعة االسالمية والشرائع القديمة .
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السيما في ىذا العصر الذي ابتميت فيو  فجعل الدين حنيفًا سمحًا ميسرًا المعسرًا ، وجل رحيم بعباده
ت أومن ىنا بدلالسالم والمسممين .ــــــأت ساأمتنا في العديد من مظاىر الغمو والتطبع والتطرف التي 

االسالمية كان والزال  ةفكرة ىذا البحث تتبمور في ذىني ، من خالل ايماني وثقتي بأن جوىر الشريع
ظيار انور والمساىمة في والبد من أخراج ىذه الفكرة الى ال ،عمى رفع المشقة عن كاىل العباد اً قائم

 وتسميط الضوء ،عنو ؤه ودرء االباطيل التي ينسجيا اعدا ،حقيقة ىذه الشريعة مع الشرائع االخرى
  .عمى مجمل االختالفات بين الشريعة االسالمية والشرائع االخرى في ضوء تمك المفاىيم

 :/أىداف البحث: ييدف البحث الى تحقيق العناصر التالية ثانياً 
 .بين الشريعة االسالمية والشرائع القديمةفي نظام الممكية سباب االختالف أف عمى التعر  -ٔ
 االخرى القديمة . بيان مفيوم المقاصد الشرعية في الشريعة االسالمية والشرائع -ٕ
  .التعرف عمى أثر االختالف بين الشريعة االسالمية والشراع القديمة -ٖ

واالستقرائي واالستنباطي عند تحميمي منيج الثالثًا/ منيج البحث: اتبعت في ىذا البحث ال
فالحظت أن كتب الشريعة االسالمية قد اعتنت بتحقيق مقاصد الشريعة ، دراسة الشرائع 

فكان  ،وتقديم الشريعة االسالمية بصورتيا الحقيقة لمناس والعالم الغربي ،االسالمية
ىذه  ةعمى سع وعظيماً  قوياً  خياً االختالف بين الشريعة االسالمية والشرائع االخرى دليال تاري

 الشريعة واحتواءىا عمى الشرائع القديمة .
 :يشتمل البحث عمى المكونات والمباحث التالية  رابعًا/ خطة البحث :

 : الشريعة االسالمية والشرائع العراقية القديمة نظام الممكية بين المبحث االول. 
 : القديمة .القوانين المصرية و  االسالمية الشريعة بين نظام المبحث الثاني 
 القديمة . المبحث الثالث: نظام الممكية في الشريع االسالمية والقوانين  الرومانية  
 القديمة. المبحث الرابع : نظام الممكية في الشريعة االسالمية والقوانين اليونانية  
 : القوانين القديمة عمى بعضيا البعض.تأثيرات  المبحث الخامس             

 وأىم نتائج البحث  الخاتمة
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 املبحث االول
 القدمية العراقية والشرائع االسالهية الشريعة بني امللكية نظام

لعل من نافمة القول أن نفتتح ىذه المقارنة التحميمية بين الشريعة االسالمية والشرائع         
 العراقية القديمة فيما يخص نظام المكمية وكما يأتي :

أقر بان ممكية مقاطعة المعبد تعود إلى اإللية وىكذا فإنيا تستثنى  (ٔ)وكجينافي إصالحات اور  .ٔ
فقد أعاد اوروكجينا أمالك اإللية واكد كون )االششاكو( حارس ألمالك ،من ممكية الحاكم

 (ٕ)األرباب مؤكدًا كون العرش ما ىو إال أمانة من اإللية وما الممك إال مدبرًا ألمور المدينة لو
يعة اإلسالمية فيو ظاىر في المساجد إذ جعميا ا سبحانو وتعالى لو ، فقد جاء أما في الشر 

وليس يراد من ذلك إال أنيا ( ٖ)(َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِلمَِّو َفاَل َتْدُعوا َمَع المَِّو َأَحًدا)في القران الكريم : 
 .(ٗ)لجماعة المسممين يؤدون فييا عبادتيم وشعائرىم

( والتي تنص " اذا تسمط رجل وزرع حقال يعود الى شخص اخر ٕٚمادة )في قانون اورنمو ال .ٕ
،فاذا اقام صاحب الحقل دعوى قانونية ضده، ولكن المغتصب )اي الذي زرع الحقل( قد 

أما  (٘)تجاىمو ،فأنو )أي المغتصب( سوف يخسر حتى المصروفات )التي دفعيا عمى الحقل("
َواَل َتْأُكُموا كتاب والسنة واإلجماع لقولو تعالى : )في الشريعة اإلسالمية فالغصب محرم في ال

( ْثِم َوَأْنُتْم َتْعَمُمونَ َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلتَـْأُكُموا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس ِباإْلِ 
اَل َتْأُكُموْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنواْ وقولو تعالى "(ٙ)

نُكْم َواَل َتْقُتُموْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ المََّو َكاَن بُكْم َرِحيًما والغصب ضرب من أكـل أموال الناسب  (ٚ)"تَراٍض مِّ
وغيره عن أبي بكرة أن رسول ا  الباطل ، فيكون محرمًا وأما السنة : فما رواه البخاري

 قال في  ﴾صمى ا عميو وسمم ﴿
،  كحرمة يومكم ىذا ، في شيركم ىذا خطبو لو أيام النحر " فان دماءكم  واموالكم عميكم حرام ،

صمى ا عميو ﴿عن النبي  )رضي ا عنو( وعن انس(ٛ)في بمدكم ىذا ، إلى يوم تمقون ربكم" 
وعن  (ٜ)شوكانييحل مال امرئ مسمم ، إال بطيب نفس منو "رواه ال انو قال : " ال ﴾وسمم 
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يقول  : من ظمم من االرض ﴾صمى ا عميو وسمم ﴿سعيد بن زيد قال :سمعت رسول ا 
أما اإلجماع : فقد اتفق المسممون عمى تحريم الغصب ، ال (ٓٔ) شيئا طوقو من سبع أرضين"

 (.ٔٔ)يعمم بينيم خالف في ذلك
( من قانون اورنمو والتي تنص "اذا تسبب رجل في اغراق حقل مزروع يعود لرجل ٕٛ)المادة  - 

أما في  (ٖٔ)من الحقل." (ٕٔ)كور من الشعير لكل ايكو ٖ اخر ،عميو ان يدفع )لصاحب الحقل(
تالف الشئ إخراجو من أن يكون منتفعًا بو ، فان ذلك يدخل الشريعة اإلسالمية  ضمن االتالف وا 

ضرار ، وقد قال ا سبحانو وتعالى : منفعة مطموبة   َعَمْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ منو عادة ، وىذا اعتداء وا 
وقال عميو الصالة  (ٗٔ)( اْلُمتَِّقينَ  َمعَ  الّموَ  َأنَّ  َواْعَمُمواْ  الّموَ  َواتَُّقواْ  َعَمْيُكمْ  اْعَتَدى َما ِبِمْثلِ  َعَمْيوِ  َفاْعَتُدواْ 

وقد تعذر نفي الضرر من حيث الصورة ، فيجب  (٘ٔ)ر في اإلسالم "وال إضرا والسالم :" ال ضرر
 .(16)نفيو من حيث المعنى بالضمان ، ليقوم الضمان مقام التمف ، فينتفي الضرر بالقدر الممكن

( من قانون اورنمو "اذا أجر رجل أرضا زراعية تعود لرجل اخر من أجل زراعتيا ، ٜٕالمادة )وفي -
ليا )بسبب اىمالو(الى أرض جرداء ،عميو )أي المؤجر(ان يدفع )لصاحب ولكنو لم يزرعيا بل حو 

 .(17)كور من الشعير لكل ايكو من الحقل" ٖاالرض ( 
أما في الشريعة اإلسالمية فانو ال يجوز لمالك األرض أن يؤجر أرضو لمزراعة مطمقًا ، سواء      

خراجية  وفقط ، أي سواء كانت األرض عشرية أأكان مالكًا لرقبتيا ومنفعتيا معًا ، أم مالكًا لمنفعتيا 
كما انو ال يجوز أن يؤجر األرض لمزراعة بشئ مما تنبتو من  .، وسواء كان األجر نقودًا أو غيرىا 

جارة األرض الزراعية غير  .جارةإالطعام أو غيره ، وال بشئ مما يخرج منيا مطمقًا ، ألنو كمو  وا 
انو قال : " من  ﴾صمى ا عميو وسمم ﴿ائي عن الرسول فقد جاء في سنن النس .جائزة مطمقًا 

وجاء في صحيح مسمم : " نيى رسول  (18)كانت لو ارض فميزرعيا ، أو ليمنحيا أخاه واليكرييا "
وجاء في سنن النسائي : " نيى ( 19)﴾ أن يؤخذ لألرض أجر أو حظ"صمى ا عميو وسمم ﴿ا 

قمنا : يارسول ا ، أذن نكرييا بشئ من  .راء األرضرسول ا ﴿صمى ا عميو وسمم ﴾عن ك
وكنا نكرييا بما عمى الربيع الساقي ، قال:  .قال : وكنا نكرييا بالتبن ، فقال : ال  .الحب ، قال : ال 
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ال ، ازرعيا أو امنحيا آخاك " والربيع النير الصغير أو الوادي ، أي كنا نكرييا عمى زراعة القسم 
 . (20)، أي عمى جانب الماءالذي عمى الربيع 

( والتي نصيا : " اذا مالك العقار او مالكة العقار قد ٛٔالمادة ) ) ٕٔ). في شريعة لبت عشتارٖ
شخص غريب ولمدة ثالث سنوات ، ولم  )أي الضريبة( تغيب ولم يدفع ضريبة العقار ،وتحمميا

بعد مرور الثالث سنوات ( يحدث ان جرد المالك الحقيقي من الممكية خالليا . وبعد ذلك )اي 
 أما (ٕٕ)يمتمك العقار الرجل الذي دفع الضريبة وال يحق لممالك الحقيقي اقامة الدعوى ضده."

 عمى ينفق فال ، والعقار العروض جنس من المفقود المال حكم فان اإلسالمية الشريعة في
 والعروض العقار يبيع أن لمقاضي وليس ، بالبيع إال اإلنفاق يمكنو ال ألنو ، وأوالده زوجتو
 عمى جاز أن ولكنو ، عميو الحجر معنى في الغائب عمى البيع الن ، باإلجماع الغائب عمى

 .(ٖٕ) الغائب عمى يجوز ال و الحاضر
( من لبت عشتار والتي تنص " اذا ولدت لو الزوجة الثانية التي تزوجيا اطفاال فان ٕٗالمادة )

حصة اطفاليا . ولكن اطفال زوجتو االولى واطفال زوجتو  ميرىا الذي جمبتو من بيت ابييا يكون
 ُيوِصيُكمُ ( أما في الشريعة اإلسالمية فقد قال تعالى (ٕٗ)الثانية سوف يقتسمون اموال ابييم بالتساوي"

ن ۖ   َتَركَ  َما ثُُمثَا َفَمُينَّ  اْثَنَتْينِ  َفْوقَ  ِنَساءً  ُكنَّ  َفِإن ۖ   اأْلُنثََيْينِ  َحظِّ  ِمْثلُ  ِلمذََّكرِ  ۖ   َأْواَلِدُكمْ  ِفي المَّوُ   َواِ 
ْنُيَما َواِحدٍ  ِلُكلِّ  َوأِلََبَوْيوِ  ۖ   النِّْصفُ  َفَمَيا َواِحَدةً  َكاَنتْ   .(ٕ٘) ) ۖ   َوَلدٌ  َلوُ  َكانَ  ِإن َتَركَ  ِممَّا السُُّدُس  مِّ
" ل : ﴾ قاصمى ا عميو وسمم ﴿عن رسول ا رضي ا عنو(  ( وفي السنة عن زيد بن ثابت    

فميا النصف ، وان كانتا اثنتين أو أكثر فمين الثمثان ، وان كان معين ذكر  إذا ترك رجل أو امرأة بنتا
 .(ٕٙ)" ُبدئ بمن شركيم فيؤتى فريضتو ، فما بقى فممذكر مثل حظ األنثيين

تو مقابل ن يبيع حصأحد االخوة أاذا اراد ( والتي نصيا "ٜٖفان المادة ) (ٕٚ)أما في قانون اشنونا .ٗ
نقود )وكان( اخوه )االخر راغبا في الشراء( فبوسعو )اي االخ الراغب في الشراء( ان يدفع نصف 

أما في الشريعة اإلسالمية فيقابميا حق الشفعة  (ٕٛ)"الثمن )الذي يدفعو ( شخص خارجي.
الم " عة مشروعة عمى خالف القياس بالسنة واإلجماع أما السنة فقولو عميو الصالة والسفالشفُ 
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وقولو "جار الدار  (ٜٕ)الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بيا وان كان غائبًا إذا كان طريقيما واحدًا "
صمى ا عميو ﴾ أن النبي ﴿رضي ا عنو ﴿وما روي عن جابر(ٖٓ)أحق بالدار من غيره "

﴾" قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعو ) محمة الشخص ( أو حائط )بستان( أو وسمم
ض ال يحل لو أن يبيع حتى يؤذن شريكو فان شاء اخذ وان شاء ترك وان باعو ولم يؤذنِو فيو أر 

 (ٖٔ)أحُق بو

(والتي تنص":اذا اسر جندي ٕٛ( المادة)ٗ٘،ٜٕ،ٕٛ.أما في شريعة حمورابي فان المواد )٘
طاعية اوسماك في اثناء الخدمة المسمحة لمممك ، وكان ابنو قادرا عمى القيام بااللتزامات االق

( والتي ٜٕفعمييم ان يعطوه الحقل والبستان ، وعميو ان يمارس حقوق والده االقطاعية"،المادة)
تنص" فاذا كان ابنو صغيرا وال يستطيع القيام بالتزامات والده االقطاعية ، فان ثمث الحقل 

قادر عمى ( والتي تنص"فان كان غير ٗ٘والبستان يعطى لوالدتو وتقوم والدتو بتربيتو "المادة )
تعويض الحبوب ، فعمييم ان يبيعوه وممتمكاتو ، وعمى المستأجرين )الفالحين( الذي اتمف 
حبوبيم أن يقتسموا )الثمن (".، أما في الشريعة اإلسالمية فيقابميا مابيناه سابقا في حكم المادة 

 .( من قانون لبت عشتار ٛٔ)

الدرجة العميا او تاجر اوغريب حقمو وبستانو ( والتي تنص")اذا( باعت كاىنة من ٓٗالمادة )      
وبيتو لقاء فضة ، لممشتري) الحق ( في ان يمارس حقوقو االقطاعية )في (الحقل والبستان والبيت 

أما في الشريعة اإلسالمية فان البيع معناه لغة مطمق المبادلة سواء كانت مبادلة ( ٕٖ)الذي اشتراه."
ومعناه  (ٖٖ)شترى من المؤمنين أنفسيم وأمواليم بان ليم الجنة"مال بمال لقولو تعالى " أن ا ا

ال  :وحكمو انو متى استوفى شروطو كان الزمًا أي،والمراد المال المتقوم  ،شرعًا مبادلة المال بالمال
وىو ممك المشتري لممبيع ، ترتب عميو أثره يبل البد من رضا االخر و  فسويستقل احد المتعاقدين بن

 ( ٖٗ)تمام العقد ولو لم يحصل تسميم وال تسممإن بمجرد والبائع لمثم
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من قانون حمورابي"اذا أعطى رجل حقمو لفالح لقاء جزء من الغمة واستمم )صاحب  (٘ٗالمادة )
الحقل(حصة حقمو . وبعد ذلك دمر الو االعاصير ))ادد(( الحقل أو خربو الفيضان ،فان الخسارة تقع 

يقابميا في الشريعة اإلسالمية فيما بينو بعض الفقياء فانو إذا  ما ماأ (ٖ٘)عمى الفالح )وحده(."
أرضًا فزرعيا فتمف الزرع  ولو بجائحة سماوية ) فال شئ عمى المؤجر ( فيما قبضو  استأجر إنسان

 .(ٖٙ)وان لم يكن قبضيا فمو الطمب بيا ألنيا تستقر بمضي المدة ، انتفع المستأجر أوالً  .من األجرة 

 مكمـمــةالــمــواد ال

المادة )ب( والتي تنص"..........،عميو ان ال يعطيو ...........بسعره . فاذا دفع حبوبا أو نقودا أو 
حاجات عينية لبيت عميو التزامات اقطاعية والبيت )ىو جزء( من بيت جاره ، بغية شرائو ، فأنو 

لتزامات اقطاعية ويرغب سوف يخسر كل شيء دفعو والبيت يعود لصاحبو . واذا لم يكن عمى البيت ا
في شرائو ، فأنو يستطيع ان يدفع حبوبا أو نقودا أو حاجات  عينية لقاء عقار كيذا ." تقابميا في 

 .( من قانون اشنونا ٜٖالشريعة اإلسالمية حق الشفعة كما ذكرنا في المادة )

،فأنو )سوف يخسر( اما المادة )جـ( والتي تنص"اذا عمر رجل أرضا بورا)تعود لجاره( دون عمم جاره
أما في الشريعة اإلسالمية فان إحياء األرض يكون  (ٖٚ)البيت )الذي بناه( و)االرض(تعود)لصاحبيا(."

بشروط منيا إال تكون ممموكة ألحد من قبل ، فاألرض التي تيدم بناؤىا أوالتي  ال تنتج زرعًا إلساءة 
 .(ٖٛ)ممموكة لغيره  ألنيا ؛استعماليا ال تكون مباحة ، وال يصح ألحد إحياءىا

اذا احرج رجل بسب )حمول موعد( استحقاق الدين وباع)نتيجة ( من قانون حمورابي "ٚٔٔالمادة )
ذلك( زوجتو أو ابنو اوأبنتو مقابل نقود أو أنو وضعيم تحت عبودية )دائنة(، فعمييم ان يعمموا في 

، أما في (ٜٖ)" سنة الرابعةبيت من اشتراىم أو استعبدىم ثالث سنوات وتعاد ليم حريتيم في ال
الشريعة اإلسالمية فان البيع مبادلة المال بالمال ، فال ينعقد بيع الحر ، ألنو ليس بمال ، وىكذا بيع 

﴿صمى ا عميو وسمم ﴾ انو قال " اعتقيا أم الولد ، ألنيا حرة من وجو ، لما روي عن رسول ا 
انو قال في أم الولد : " التباع وال توىب وىـي حرة وروي عنو ﴿صمى ا عميو وسمم ﴾ .(ٓٗ)ولدىا "
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نفى عميو الصالة والسالم جواز بيعيا مطمقًا، وسماىا حرة ، فال تكون مااًل عمى  (ٔٗ)من الثمث "
 . (ٕٗ)اإلطالق

اذا اىدى رجل لزوجتو حقال أو بستانا أو أمواال منقولة ودون ( في قانون حمورابي " ٓ٘ٔالمادة )-
ا مختوما . بعد)وفاة( زوجيا اليحق الوالدىا مطالبتيا )بما اىداىا زوجيا(، وتستطيع ليا بذلك رقيم

 االم بعد ذلك ان تعطي )ممتمكاتيا( الى ابنيا الذي تحبو وال يجوز ان تعطييا الى شخص غريب.
اذا اىدى رجل حقال او بستانا او بيتا البنو المفضل في نظره، وكتب لو ( والتي تنص"٘ٙٔ"والمادة )

بذلك رقيما مختوما ،فعندما يقتسم االخوة)التركة( بعد ذىاب الوالد الى أجمو،عميو ان يأخذ اليدية 
 (ٖٗ)التي أعطاىا أياه والده، وباالضافة الى ذلك،عمييم ان يتقاسموا اموال بيت الوالد بالتساوي"

 عوض أما تمميك غير تقابميما في الشريعة اإلسالمية اليبة ومعناىا شرعًا تمميك المال في الحال بال
 .(ٗٗ)المال كالمنافع وتمميك المال بعد الموت أو بعوض فال يسمى ىبة

لو دعيت الى ذراع أوكراع ألجبت ،ولو أىدي الي ﴾ قال : " صمى ا عميو وسمم ﴿وعن رسول ا 
 رضي ا﴿وعن عمر بن الخطاب.وىنا ندب إلى التيادي ، واليدية ىبو (٘ٗ)"ذراع او كراع لقبمت

قال : من وىب ىبة لصمة رحم أو عمى وجو صدفة ، فانو ال يرجع فييا ، ومن وىب ىبة يرى  ﴾عنو
انو أراد بيا الثواب فيو عمى ىبتو يرجع فييا أن لم يرض عنيا ، ونحوه من الدالئل المقتضية 

أذا  وعمى ىذا يخرج ما ،لشرعية اليبة ، من غير فصل بين ما إذا قرن بيا شرط فاسد أو لم يقرن 
وىب جارية واستثنى ما في بطنيا ، أو وىب حيوانًا واستثنى ما في بطنو أن اليبة جائزة في األم 

 (ٙٗ)والولد جميعيا ، واالستثناء باطل ، والكل لمموىوب لو

( والتي تنص" اذا كانت امرأة ال تزال تعيش في بيت والدىا ٕٙأما في القوانين األشورية فان المادة )
، فاذا كان لمزوج أوالد فميم ان ياخذوا جميع الحمي التي أعطاىا اياىا زوجيا ، واذا  وقد مات زوجيا

( والتي تنص "...... لالرض البور. ٔلم يكن لزوجيا أوالد تأخذىا ىي . "من الموح األول والمادة)
االبن الكبير سوف يختار وياخذ لنفسو حصتين نصيبا لو  اما اخوتو فالواحد تمو االخر سوف 

تارون وياخذون حصصيم . اما القطع المزروعة...... وكل )نتاج( اعماليم . فاالخ الصغير يخ
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سوف يقسميا الى حصص. واالخ الكبير سوف يختار وياخذ حصة واحدة لو، وسوف يشارك اخوتو 
أما في الشريعة اإلسالمية فقد نصت اآليتين  (ٚٗ)من اجل حصتو الثانية ." من الموح الثاني

 .( كما أشرنا الييما سابقا  ٕٔ( و )ٔٔن سورة النساء آية)الكريمتين م

( والتي تنص "......... فسوف يستممكيا بواسطة الشراء. وقبل ان يمتمك الحقل والبيت ٙالمادة )
عن طريق الشراء ،) فاذا كان الحقل والبيت ( داخل مدينة اشور، فعميو ان )يؤجر( مناديا ليعمم ) 

لحقل والبيت ( ثالث مرات خالل شير واحد.) اما اذا كانا( في مدينة اخرى لمناس عن نيتو في شراء ا
، فعميو ان يعمن ثالث مرات بخصوص الحقل والبيت المذين  ينوي امتالكيما وعميو ان يذكر في) 
النداء( )) انني عمى وشك امتالك عن طريق الشراء حقل وبيت فالن الواقع ضمن حدود ىذه 

ن ليم حق أو طمب )عمى الحقل والبيت ( ان يتقدموا بحججيم ويعرضوىا المدينة، فيرجى من الذي
عمى موثق العقود ، وعمييم ان يعربوا عن شخصياتيم ويوضحوا ماىو ممكيم ، وعندىا ليم الحق 
في اخذ مايعود ليم وىؤالء الذين يتقدمون بعقودىم امام موثق العقود خالل ىذا الشير سوف 

الخطا ، كما ان حقوقيم ستكون مصونة وليم ان يمتمكوا من )الحقل يكونون )سببا( في منع وقوع 
والبيت ( المساحة المقررة ليم منيا(( . وبعد ان ينادى في مدينة اشور)حول الموضوع (  ، تعقد 
جمسة ويحضرىا احد الوزراء الذين يقفون خمف الممك وكاتب المدينة والمنادي وموثق العقود 

الموضوع يتعمق بمدينة اخرى غير مدينة اشور فيجب ان يحضر   الخاص بالممك. اما اذا كان
الجمسة محافظ تمك المدينة وثالثة من شيوخيا المذين يؤيدون قيام المنادي باالعالن عن نية شراء 
الحقل والبيت . وعمييم ان يكتبوا ذلك في رقم طينية ويقولون فييا:)) خالل ىذا الشير قام المنادي 

((. وكل من لن يتقدم بعقده خالل ىذا الشير سوف يخسر حقو في الحقل باالعالن ثالث مرات
والبيت ) ان كان لو حق فييما (. وبعد ذلك يحق لمشخص الذي اعمن عن رغبتو في  الشراء ان 

الن . رقيم واحد موثق يمتمكيما.) وبذلك( يقوم الحكام بتدوين ثالث نسخ من نص االع
الثاني أما في الشريعة اإلسالمية فقد نصت اآلية الكريمة من في الموح  (ٛٗ)....... "العقود...و
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سورة البقرة " واحل ا البيع وحرم الربا " فيو من األمور الظاىرة فوائدىا الباىرة آثارىا ، فمذا احل 
 .ا البيع وحرم الربا ، لسد باب المفسدة عمى العباد ، وعدم أكل الشخص مال أخيو ظممًا 

بادلة شئ مرغوب ] بشئ مرغوب [ وذلك قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل ، أما أما البيع فيو م
 .القول فيو المسمى باإليجاب والقبول في عرف الفقياء 

أما صفة اإليجاب والقبول : فيو أن احدىما ال يكون الزمًا قبل وجود اآلخر ، فاحد الشرطين بعد 
وجد احد الشرطين من احد المتبايعين فمألخر خيار وجوده ال يمزم قبل وجود الشرط اآلخر ، حتى أذا 

القبول ، ولو خيار الرجوع قبل قبول اآلخر ، عن عبد ا بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام 
انو قال " البيعان بالخيار ما لم يفترقا عن بيعيما ﴿صمى ا عميو وسمم ﴾ )رضي ا عنو(عن النبي

ق عن بيعيما ىو خيار القبول وخيار الرجوع ، والن احد الشرطين لو " والخيار الثابت ليما قبل التفر
 .(ٜٗ)لزم قبل وجود اآلخر لكان صاحبو مجبورًا عن ذلك الشطر ، وىذا ال يجوز

(والتي تنص " اذا قام رجل بزرع بستان او بحفر ٕ( من القوانين األشورية من الموح رقم)ٖٔالمادة )
رض بور التعود لو ، فاذا اتيم بذلك وثبتت التيمة عميو ، بئر او بزرع مخضرات او اشجار في ا

 (ٓ٘)فعند حضور صاحب الحقل ، لو الحق في ان ياخذ الحقل وكل ماقام بو) ذلك الرجل ( في حقمو."
أما في الشريعة اإلسالمية فان حكم األراضي الممموكة العامرة فميس الحد ان يتصرف فييا من غير 

مك تمنع ذلك ، وكذلك االرض الخراب التي انقطع ماؤىا ، ومضى عمى أذن صاحبيا ، الن عصمة الم
جارتيا ، وتصير  ذلك سنون ، الن الممك فييا قائم وان طال الزمان ، حتى يجوز بيعيا وىبتيا وا 

 .(ٔ٘)ميراثا إذا مات صاحبيا
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 املبحث الثاني
 القدميةوالقىانني املصرية  يةاإلسالهنظام امللكية بني الشريعة 

سنتناول في ىذا المبحث المقارنة بين الشريعة االسالمية والقوانين المصرية ونسمط الضوء        
 عمى  أوجو التشابو واالختالف فيما بينيما وكما يأتي :

 الميراث عند المصريين القدماء -ٔ
 يتضح من الوثائق التي يرجع تاريخيا إلى عيد الدولة القديمة أن تقسيم التركة كان يحكمو مبدأ

،  (ٕ٘)عدم التفرقة بين األوالد سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا ، ودون تميز بين االبن األكبر وبقية أخوانو
وىذا ما تشير إليو إحدى الوثائق التي يصرح فييا احد القضاة قائاًل " انو لم يقض أبدًا بين اخوين 

ى تقسيم التركة بين اإلخوة بحيث حرم احدىما من أمالك أبيو"، وىذا اعتراف يؤكد حرص القضاة عم
 .(ٖ٘)بالتساوي دون حرمان احد منيم

ومع عصر االنتقال األول برز امتياز االبن األكبر ، حيث عمل النظام الذي ظير في ىذا العيد عمى 
تركيز األموال ومنع تجزئتيا بين الورثة ، لذلك كانت تركة األب المنقولة والعقارية تؤول بعد وفاتو 

 .(ٗ٘)بر أيضًا ، لممحافظة عمى وحدة العائمةإلى ابنو األك
غير أن ىذا األخير لم يكن لو الحق في امتالك التركة كميا بمفرده ، بل يشترك معو بقية اإلخوة في 
االنتفاع بيا ، وان ظمت في يده ليقوم بتسيرىا نيابة عنيم ، والدليل عمى ذلك انو ال يستطيع 

وقد حرص  .(٘٘)تو تؤول التركة إلى من يميو في السنالتصرف فييا لصالحو الخاص ، وعند وفا
األبناء الكبار أن يرددوا في مسير حياتيم التي نقشوىا عمى جدران مقابرىم قوليم:"أعددت ضريحي 
وأوقفتو من ثروتي الخاصة وليس من ممتمكات أبي وعنوا بذلك أنيم كونوا ثروتيم من جيدىم 

 .(ٙ٘)الخاص ، ولم يستغموا ميراث إخوتيم
وفي عيد الدولتين الوسطى والحديثة اختفى امتياز االبن األكبر ، فصارت التركة توزع بين جميع 

 .األوالد دون تمييز بينيم عمى أساس الجنس أو السن 
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أما في عصر االنتقال الثالث فقد عاد امتياز االبن األكبر لمظيور من جديد وان ظل مبدأ المساواة 
شمال ، ولم تعم تمك المساواة جميع إنحاء البالد إال في عيد الممك بين الورثة قائمًا في مدن ال

بوكخوريس وتجدر اإلشارة إلى أن وفاة االبن لم تكن تمنع من توريث الحفيد ، حيث كان ينوب الولد 
 .(ٚ٘)عن والده المتوفى في الحصول عمى نصيبو من تركة الجد ، وىو يعرف بمبدأ النيابة في اإلرث

في سورة النساء بسم ا الرحمن الرحيم " االسالمية فقد قال سبحانو وتعالى  الشريعةأما في 
ْن  )ُيوِصيُكُم المَُّو ِفي َأْوالِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنثََيْيِن َفِإْن ُكنَّ ِنساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَمُينَّ  ثُُمثا ما َتَرَك َواِ 

َوأِلََبَوْيِو ِلُكلِّ واِحٍد ِمْنُيَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإْن كاَن َلُو َوَلٌد َفِإْن َلْم َيُكْن َلُو َوَلٌد  كاَنْت واِحَدًة َفَمَيا النِّْصفُ 
ِو السُُّدُس ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبيا أَ  ِو الثُُّمُث َفِإْن كاَن َلُو ِإْخَوٌة َفأِلُمِّ اُؤُكْم ْو َدْيٍن آبَوَوِرَثُو َأَبواُه َفأِلُمِّ

َوَلُكْم ِنْصُف ما  (ٔٔ)َوَأْبناُؤُكْم ال َتْدُروَن َأيُُّيْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفعًا َفِريَضًة ِمَن المَِّو ِإنَّ المََّو كاَن َعِميمًا َحِكيمًا 
ُبُع ِممَّ  ا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَن ِبيا َتَرَك َأْزواُجُكْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُينَّ َوَلٌد َفِإْن كاَن َلُينَّ َوَلٌد َفَمُكُم الرُّ

ُبُع ِممَّا َتَرْكُتْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفِإْن كاَن َلُكْم َوَلٌد َفَمُينَّ الثُُّمنُ   ِممَّا َتَرْكُتْم ِمْن َبْعِد َأْو َدْيٍن َوَلُينَّ الرُّ
ْن كاَن َرجُ  ٌل ُيوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِمُكلِّ واِحٍد ِمْنُيَما َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبيا َأْو َدْيٍن َواِ 

ُمَضارٍّ  السُُّدُس َفِإْن كاُنوا َأْكَثَر ِمْن ذِلَك َفُيْم ُشَركاُء ِفي الثُُّمِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوصى ِبيا َأْو َدْيٍن َغْيرَ 
 . (ٛ٘)"((ٕٔ) ِميٌم َحِميمٌ َوِصيًَّة ِمَن المَِّو َوالمَُّو عَ 

 الوصية عند قدماء المصريين 2-
لعبت الوصية دورًا ىامًا في مجال الميراث ، حيث كان المورث إثناء حياتو يقوم بتحديد نصيب كل 

وبإمكانو تعديل انصبة الورثة حسبما يشاء بان يخص شخصًا من الورثة بنصيب  ،وارث من تركتو
نجده يوصي لزوجتو بثالثة حقول وأموال أخرى بينما يحصل كل من اكبر ، ففي وصية )نيكاورع( 

وفي وصية أخرى يوصي ، ابنيو عمى ثالثة حقول ، ويأخذ كل من ابنتو وولد آخر عمى حقمين
)واحو( أحد كينة معبد سوبد خالل عصر األسرة الثانية عشر إلى ذمة زوجتو )شفتو( ممتمكات 

( عنيا ، لتكون تحت تصرفيا ، وان تعيد توريثيا لمن ريفية سبق أن تنازل لو أخوه ) عنخ رن
تشاء من أبنائيا ، وخص من أمالكو التي أوصى بيا ، بيتو لكي تقيم فييا ويمتنع عمى أي إنسان 
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ويجوز لألب أن يوصي بجميع أمالكو ألي فرد من أفراد العائمة ، وتجدر ،أن يتعرض ليا بشأنيا 
مى األقارب دون الغرباء ، ولذلك كان عمى الموصي عندما يريد اإلشارة أن االيصاء ، كان مقتصرًا ع

  .(ٜ٘)االيصاء لشخص ال يمت لو بصمة القرابة يقوم بتبنيو أواًل ثم يوصي لو ما يشاء
عطائيا الشكل الرسمي عن طريق حضور  وقد حرص المصريون القدماء عمى توثيق الوصية ، وا 

الوصية ، كما يشترط في الموصي بان يكون  بعض الشيود يختمف عددىم طبقًا ألىمية موضوع
صحيح العقل والبدن أو كما عبرت النصوص بأنو : " ال يزال حيًا قائمًا عمى قدميو وغير مريض " 

 .(ٓٙ)وتوضع صورة من ىذا المحور المكتوب في إدارة التسجيل باعتبارىا تصرفًا قاباًل لمممكية

ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيًرا " قال سبحانو أما في الشريعة اإلسالمية فقد 
 .( ٔٙ)" (ٓٛٔاْلَوِصيَُّة ِلْمَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقِّا َعَمى اْلُمتَِّقيَن)

﴿صمى ا عميو وسمم ﴾ قمت يارسول ا : عن النبي  )رضي ا عنو(سعد بن أبي وقاصوعن 
" …قمت : فالثمث ، قال : الثمث والثمث كثير  .قمت : فالشطر قال : ال  .وصى بمالي كمو قال : ال أ

 .(ٕٙ)رواه البخاري
 .ففي اإلسالم ال يجوز االيصاء بالمال كمو ، ويجوز االيصاء لألقرباء والغرباء 

 اليبة عند المصريين القدماء -ٖ
حيث تشير بعض الوثائق ونصوص  سسات الدينية ،لقد ارتبطت اليبة في مصر القديمة بوجود المؤ 

منيا عن  المقابر انو ابتغاء الظفر بحياة الخمود ، كان المصريون يخصصون كل أمواليم أو جزءا
طريق ىبتيا إلى المؤسسات الدينية بصفة دائمة ، فكان الشخص الراغب في الفوز بالخمود يقوم 

، ماشية( ، إلى الكينة ، ومن ريعيا يقدم المعبد بنقل أمالكو)أراضي زراعية أو عقارات، عبيد 
ولم يكن بإمكان الكينة حق التصرف فييا ، وبذلك بقيت  ،القرابين والشعائر الالزمة لروح المتوفي 

تمك األمالك تنتقل من الكينة إلى ورثتيم ، محممة بنفس األعباء وقد يصدر ىذا النوع من اليبات 
ك ، مثمما حدث مع الممك رمسيس الثالث كما جاء في وثيقة عن طرق الناس العاديين أو الممو 
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)ىاريس( التي تذكر أنو قام بيبة الكثير من الحدائق واألراضي والمنقوالت لممعابد ، وأصبحت 
ممموكة لإللية ، ومن ىنا ظير ما يعـرف )بحقول اإللية( التي انتشرت بكثرة خالل عصر الدولـة 

ويمكن لمرجل أن ييب زوجتو شيئًا من أمالكو العقارية في (ٖٙ)ينةالحديثة مع ازدىار امتيازات الك
دو( احد كبار عصر )إحياتو ، ليضمن ليا انتقالو إلييا بعد وفاتو ، تعبيرًا عمى حبو ليا ، وليذا كتب 

األسرة السادسة يقول : " أن الضيعة التي وىبتيا لزوجتي المحبوبة )دسنك( تعتبر ممكًا خاصًا وذلك 
ليا " ، بينما ىي كتبت نصًا آخر اعتبرت فيو ىذه اليبة أشبو بمؤخر صداق وتوعدت من لفرط حبي 

 .(ٗٙ)يغتصبيا منيا بإقامة دعوى ضده لدى اآللو األعظم
أما اليبة في اإلسالم فمعناىا شرعًا تمميك المال في الحال بال عوض أما تمميك غير المال كالمنافع 

 .(٘ٙ)يسمى ىبة وتمميك المال بعد الموت أو بعوض فال

لو دعيت الى ذراع أو كراع ألجبت ،ولو أىدي الي قال : "  ﴿صمى ا عميو وسمم ﴾وعن رسول ا 
﴿رضي ا عنو ﴾ قال : من وىب ىبة لصمة رحم وعن عمر بن الخطاب  (ٙٙ)"ذراع او كراع لقبمت 

الثواب فيو عمى ىبتو أو عمى وجو صدفة ، فانو ال يرجع فييا ، ومن وىب ىبة يرى انو أراد بيا 
 .(ٚٙ)يرجع فييا أن لم يرض عنيا

أما بالنسبة لنظام العقود عند قدماء المصريين فقد شاع استعمالو بين الناس في العصر -ٗ
إلنشاء العقد ىي المفظ ) العقد الشفوي ( رادة الفرعوني حيث كانت وسيمة التعبير عن اإل 

ذا اتسمت العقود بالشكمية الن مطابقة القبول ولضمان تنفيذه يعزز باليمين أمام الشيود ولي
  .لإليجاب غير كافية النعقاد العقد ما لم يرافقيا تأدية اليمين أمام الشيود 

ثم حل العقد الكتابي حيث يدون أمام القاضي في سجالت معدة لذلك وأصبح التدوين لمعقود يفي 
د شيوعًاوانتشارًا في ذلك الوقت ىو بالغرض فحل محل اليمين من الطرفيين ، ولعل من أكثر العقو 

 .(ٛٙ)عقد المقايضة وكذلك عقد اإليجار وعقد القرض وعقد البيع وعقد المزارعة
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أما في الشريعة اإلسالمية فان كممة العقد تطمق عمى كل تصرف شرعي سواء أكان ينعقد بكالم 
العزم عميو ، فيو عقد ،  طرف واحد أم ال ينعقد إال بكالم طرفيين ، ويقولون أن كل ما عقد الشخص

وقد بين ذلك أبو بكر الرازي في أحكام القرآن ، وىو يرى أن العقد في أصل المغة الشد ثم نقل إلى 
اإليمان والتصرفات الشرعية ، من كل ما يراد بو التزام شخص الوفاء بشئ يكون في المستقبل أو 

عقود المعارضات عقودًا ، الن كل واحد  إلزامو بو ، فيسمى في نظره البيع والنكاح واالجارة وسائر
من العاقدين قد ألزم نفسو الوفاء بشئ من جانبو ، وكذلك تسمى الشركة والمزارعة والمساقاة وغيرىا 
عقودًا ، لما فييا من ىذا المعنى ، وكذلك العيد أو الحمف عمى شئ في المستقبل  يسمى أيضًا 

  .(ٜٙ)و الوفاء بما حمف عميو أو بما تعيد بوعقدًا ، الن الحالف أو المتعيد قد ألزم نفس
اما فيما يختص بنظام المعامالت الشخصية في قانون بوكخريس فقد جعل المدين مسؤول عن  -٘

دينو في مالو دون شخصو ، حيث كان القانون المصري القديم ينص عمى استرقاق المدين إذا 
 .(ٓٚ)لم يِف بدينو

عسر الذي ال يجد الوفاء بدينو ، وال يقدر عمى أداء ما عميو من أما في الشريعة اإلسالمية فان الم
ْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى دين ، يجب أنظاره ، وال تحل مطالبتو إلى أن يوسر وذلك لقولو تعالى  "َواِ 

 .(ٔٚ)َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَمُموَن"
 .(ٕٚ)﴿صمى ا عميو وسمم ﴾أنو قال:" مطل الغني ظمم "ول ا وقد صح عن رس

وجية الداللة من اآلية والحديث : ىو أن الشارع جعل وقت وفاء المدين المعسر إلى ميسرة ، فدل 
﴿صمى عمى أن امتناعو عن وفاء الدين مع حمولو ومطالبة دائنو ال تعد ظممًا وال جرمًا وحرم الرسول 

 .المطل بالدين إذ كان المماطل غنيًا وكما ذكر في الحديث السابق  ا عميو وسمم ﴾
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 املبحث الثالث
 ة القدميةالروهاني ىاننيلشريعة اإلسالهية والقبني ا نظام امللكية

بين  واختالفا من خالل دراستنا لمشريعة اإلسالمية والقوانين الرومانية يتبين لنا أن ىناك تشابيا     
في الشريعة اإلسالمية والقانون الروماني وأوجو الشبو بين الشريعتين ال يدل حتمًا نظام الممكية 

عمى أن أحداىما أخذت من األخرى ، إذ قد يكون ناشئًا من تشابو الظروف االجتماعية التي مرت 
كما أن العقول السميمة تتشابو في كثير من أنواع التفكير ،  وىذا أمر  .بيا كل من الشريعتين 

ي في األمم جميعًا فال يصح لمجرد ىذا التشابو القول بان الشريعة اإلسالمية نقمت عن األخرى طبيع
  .(ٖٚ)وليس العكس

أما أوجو االختالف بين الشريعتين فميس ىنالك اصدق من كممة األستاذ الدكتور عبد الرزاق       
"فان ىذا القانون بدا عادات ، السنيوري ، وىو يقارن بين الشريعة اإلسالمية والقانون الروماني : 

أما الشريعة اإلسالمية فقد بدأت كتابًا منزاًل  .ونما وازدىر عن طريق الدعوى واإلجراءات الشكمية 
والخالف الجوىري  …من عند ا ونمت وازدىرت عن طريق القياس المنطقي واألحكام الموضوعية 

ريعة تقوم عمى أساس الوحي اإلليي وىذا من بين الشريعة اإلسالمية والقانون الروماني ىي أن الش
ابرز ما يميز الشريعة عن غيرىا ويجعل الفرق ىائاًل بينيا وبين القانون الروماني وغيره من 

وأوجو التشابو واالختالف بين الشريعتين حول نظام الممكية نجمميا بالنقاط  .(ٗٚ)" القوانين الوضعية
 -التالية : 

أن تكون الممكية قد اكتسبت بإحدى الطرق المقررة في القانون في القانون الروماني يجب  .ٔ
فإذا استخدمت طرق أخرى لنقل ممكية مال مـن األموال  .المدني كاإلشياد والدعوى الصورية 

الرومانيـة بان اكتفى المتعاقد بتسمـيم البيع إلى المشتري فـان الممكية ال تنتقل إلى ىذا األخير 
أما انتقال الممكية في  (٘ٚ)العتيق بل تظل عمى ممك صاحبيا االصيلطبقًا لمقانون الروماني 

الشريعة اإلسالمية يتم عن طريق ارتباط اإليجاب بالقبول ارتباطًا يظير أثره في المعقود 
 .(ٙٚ)عميو
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فمصاحب الممك الحق في أن يعطي أمالكو  .أما من ناحية الوصية في الشريعة الرومانية .ٕ
ذا لم ي ذا أراد أن يغير نظام بعده لمن يشاء وا  وص بشئ من ىذا القبيل يقتسم أوالده ثروتو وا 
وكان يجري ذلك بمحفل أمام مجمس األمة زمنًا طوياًل ثم اصطمحوا . الوراثة يكتب وصيتو 

عمى صورة متكمفة في البيع كأن يبيع المالك مالو لمن يريد أن يجعمو وريثًا لو وانتيت الحال 
سطورة وكان يحق لصاحب الُممك خالل القرون األولى أن بان أصبحوا يكتفون بوصية م

ال يترك شيئًا ألوالده ثم اكره القضاء أباء األسر بالتدريج أن يوصوا لكل  يوصي لمن يشاء وا 
  .(ٚٚ)واحد من أوالدىم بقسم من ثروتيم فاخذ ينال كل ولد قسمًا من اإلرث

لى ما بعد الموت بطريق التبرع وال تعتبر إ مضافا أما في اإلسالم فالوصية تعني تمميكا       
شرعًا إال بعد وفاة الموصي وال يفيد تممك العين الموصى بيا بل يكون لمموصي ما دام حيًا 
الحق في إبطال الوصية والتصرف في العين الموصى بيا التصرف المطمق ، وشرعيتيا في 

وت أن ترك خيرًا الوصية لموالدين القران الكريم قولو تعالى : " كتب عميكم إذا حضر أحدكم الم
أما في السنة فقد حددت بالثمث فعن سعد بن أبي  (ٛٚ)واألقربين بالمعروف حقًا عمى المتقين"

﴿صمى ا عميو وسمم ﴾" قمت يارسول ا : أوصي بمالي عن النبي )رضي ا عنو(وقاص
 (ٜٚ)الثمث والثمث كثير...( ال ، قمت : فالشطر قال : ال ، قمت : فالثمث ، قال :قال :  كمو،

أما بالنسبة ألراضي الدولة )البور( في القانون الروماني لم يكن المستولي عمييا ليتمتع  .ٖ
وكانت ىذه الحيازة مكفولة  .بممكية عمييا ، ولكن لو فقط حق حيازتيا ووضع  اليد عمييا 

 .قاب من اآلباء وكان يتوارثيا االع .االحترام والحماية من جانب البريتور الروماني 
أما في  (ٓٛ)وباالختصار كان الحائز ليا يتمتع بمزايا ومكنات قد تداني حق المالك عمى ممكو

الشريعة اإلسالمية تعتبر أراضي الدولة )البور( مال مباح يممك باالستيالء عميو غير أن 
سواء في  .بيا تممكو ال يكون إال باحيائو ، وذلك بالقيام بأي اعمال تجعميا صالحة لالنتفاع 

فإذا احيا شخص أرضًا  (ٔٛ)مجال الزراعة أو المباني ، أو تبعًا لما يقضي بو العرف القائم
 ﴿رضي ا عنو ﴾ ، مواتًا عمى ىذا النحو تممكيا ، " لما رواه عمر وابن عوف عن النبي 
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 .(ٕٛ)انو قال " من أحيا أرضًا ميتة فيي لو"
ارج شبو جزيرة ايطاليا في القانون الروماني ممكًا تعتبر األراضي التي فتحيا الرومان خ .ٗ

خالصًا لمدولة بحق الفتح وكان األفراد يتسمطون عمى األراضي بحق الحيازة ال بحق 
﴿صمى أما في اإلسالم حدثنا حميد قال أبو عبيد  وجدنا في االثر عن رسول ا ( ٖٛ)الممكية

اح األرض بثالثة احكام ، ارض اسمم ا عميو وسمم ﴾والخمفاء بعده ، قد جاءت في افتت
وارض  .وىي ارض عشر ال شئ عمييم فييا غيره  .عمييا أىميا ، فيي ليم ممك إيمانيم 

افتتحت صمحًا عمى خراج معموم ، فيي عمى ما صولحوا عميو ال يمزميم أكثرمنيم .وارض 
الغنيمة ، أخذت عنوة ، فيي التي اختمف فييا المسممون ، فقال بعضيم : سبيميا سبيل 

أربعة أخماسيا حصصًا بين الذين افتتحوىا خاصة ، ويكون الخمس  فتخمس وتقسم فيكون
 (ٗٛ)الباقي لمن سمى ا

 .في القانون الروماني ) قانون االثنتاعشرة( يعترف بحق الدائن في القبض عمى مدينو وسجنو ٘
  ( ٘ٛ)كما وضحنا سابقا  وبيعو في سوق النخاسة ، إذا لم يتيسر لو الحصول عمى حقو بوسيمة

.كانت القوانين الرومانية القديمة تبيح لإلباء بيع أبنائيم كرقيق ألي شخص عمى سبيل التعويض ٙ
( وىذا تم ألغاؤه من Noxae deditioعن ضرر أو أذى ألحقوه بو وىو القانون المعروف باسم )

 .( ٙٛ)قبل جستينيان وىذا لم تقره الشريعة اإلسالمية

وق التي منحيا جستينيان لممرأة حق الزوجة في الحصول من زوجيا عمى أمالك .ومن الحقٚ
وتقررت لألطفال حرية أوسع  .تعادل في قيمتيا بائنيا وحق األرممة في الوصاية عمى أطفاليا 

وأصبح حرمانيم من اإلرث في المسقبل غير جائز إال حسب  .فيما يتصل بأشخاصيم وأمالكيم 
وأصبحت قرابة الدم أساسًا لو ، كذلك أمن العبيد  .د صياغة قانون الوراثة قواعد ثابتة ، كما أعي

أما في اإلسالم فقد حدد لكل ( ٚٛ)من قسوة سادتيم ومنحوا الحق في مطالبة الحكام بحمايتيم
 .شخص نصيبو وفقًا إلحكام ثابتة في القران والسنة 
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 .سالم فقد اقر اليبة .كذلك حرم القانون الروماني اليبات بين الزوجين أما اإلٛ

.توجد في الشريعة اإلسالمية نظم قانونية ال مثيل ليا في القانون الروماني مثل نظام الوقف ٜ
ونظام الميراث فيو  .الخيري ونظام الشفعة ، واعتبار الرضاع مانعا من الزواج ، ونظام الحسبة 

اني وال يرثون مع الفروع ، اختالفات جوىرية ، فالفروع مقدمون عمى األصول في القانون الروم
وعند عدم وجود الفرع ينتقل اإلرث إلى األصول ويشاركيم فيو اإلخوة واألشقاء ويكون لمذكر مثل 

أما في الشريعة اإلسالمية فان األصل يرث مع الفرع ، ونصيب الذكر مثل حظ  .نصيب األنثى 
وفي ( ٛٛ)"ْواَلِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنثََيْيِن "يوِصيُكُم المَُّو ِفي أَ األنثيين كقاعدة عامة ، قال تعالى : 

انتقال التركة إلى الورثة ، تنتقل حقوق والتزامات الموروث إلى الورثة ويمزمون بدفع ديون 
أما في الشريعة اإلسالمية  .مورثيم ، إذا قبموا التركة ، ولو كان ىذا الدفع من أمواليم الخاصة 

 .(ٜٛ) تركة إال بعد سداد الدين "فان المبدأ ىو " ال
والقانون الروماني أقر نظام التقادم لكسب الممكية بشروط معينة ، بينما رفضت الشريعة اإلسالمية 
إقرار ىذا المبدأ الن المعاني األخالقية السائدة فييا ال تسمح بتحول الغصب إلى حق ، وال تسمح أن 

 .(ٜٓ)محقوق ، واقر اإلسالم بمبدأ عدم الضرار بالغيريكون مضي المدة لذاتو مكسبًا أو مسقطًا ل
 املبحث الرابع

 ة القدميةاليىنانيىانني الق اإلسالهية الشريعة نظام امللكية بني 
من خالل االطالع عمى القوانين اليونانية والشريعة االسالمية يتبين لنا أن ىنالك أوجو         

 ىذا المبحث عمى ذلك : تشابو واختالف بينيما وسوف نسمط الضوء في
نشأت من االقتطاعات الممنوحة والتي كان يتم امتالكيا ممكية  األراضي الخاصة عند اليونانإن  -ٔ

رقبة وحيازة في الوقت نفسو وكان يقابل تممكيا وحيازتيا خدمات يقدميا المقطع ونظيرىا 
معمومات عن األرض " وتقدم لنا الرقم المكتوبة بعض الKo – to – naيحصل عمى اإلقطاع "

 -الخاصة إذ نجدىا مقسمة إلى أقطاعات ويأتي عمى رأس ىذه االقتطاعات :
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 .وىو مكون من األراضي الزراعية وأراضي الحدائق Temenasقطاع الممك  .ٔ
 .أقطاعات اإللية  .ٕ
  .(ٜٔ)أقطاعات كبار رجال الدولة والجنود .ٖ

م عمى تحقيق العدالة واإلنصاف فيما أما في الشريعة اإلسالمية فان خمفاء المسممين حرصًا مني
يجبى من خراج ، سواء بالنسبة إلى الجباة ، أو بالنسبة إلى العاممين في األرض ، يشرفون عمى 
جباة الخراج بأنفسيم ومن ىنا اتبعوا ما يسمى " بنظام اإلقطاع " أو " نظام االلتزام " وىو بدوره 

قطاع تم  .(ٕٜ)ميكينقسم إلى قسمين : إقطاع استغالل ، وا 
وقد يكون ىذا اإلذن من  .أما إقطاع االستغالل فيو حق يثبت لإلنسان بسب اإلذن لو باالنتفاع 

وقد يكون اإلذن عامًا لمجميع فيما ىو مخصص لممنافع العامة كالطرق العامة  .مالك الشئ 
 عميو صمى ا﴿وقد يكون اإلذن بحكم الشرع كما في قولو .واألنيار العظام والجسور ونحو ذلك 

﴾ : " الناس شركاء في ثالثة : في الماء والكأل والنار "أي شركاء شركة إباحة ال شركة ممك وسمم 
 .(ٖٜ)في الماء غير الممموك ألحد وبالكأل قبل أن يحرز ويحاز ، وبضوء النار الموقدة

ف في ىذا تمميك فيو يتعمق باألرض الموات واألرض العامرة ، فقد تجمى اإلنصاالأما إقطاع     
من ييمميا إلى من يعمرىا بالري والغرس النظام عندما كانت األرض الموات تنقل حتمًا من حيازة 

والزرع ، فان النبي عميو الصالة والسالم اقطع قومًا من مزينة أو جيينة أرضًا ليعمروىا ، وان لم 
، قال ليم : " من   عنو()رضي ايفعموا وجيت إلى غيرىم ألعمارىا ، حتى إذا احتكم القوم إلى عمر

صورة مشرقة من  .كانت لو ارُض ثم تركيا ثالث سنين ال يعمرىا فعمرىا قوم آخرون ، فيم أحق بيا"
صورة اإلنصاف في النظام المالي اإلسالمي الخاص باألعمار والتمميك ، ال نراىا في حاجة إلى 

  .(ٜٗ)تعميق

يد شخص واحد ، فوسع حق اإلرث وفرض تقسيم  في إصالحات صالون اىتم بمنع تجميع األراضي في-
األرض بين األوالد والغى العادة المتبعة التي تفرض عمى الفتاة الوارثة الزواج من أدنى قريب 

 .(ٜ٘)لوالدىا ، وأعطى األوالد غير الشرعيين حق اإلرث إذا لم يكن لألب أوالد شرعيين
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عمى القرابة فقط وذلك بعدة آيات بينت وحددت أما في الشريعة اإلسالمية فان نظام الميراث مقصور 
 نظام الميراث تحديدًا دقيقًا ال يجوز تعديمو بأي حال في أي وقت أو زمان ومنيا:

َرُبوَن ِلمرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَرُبوَن َوِلمنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ قولو تعالى : "
ُيوِصيُكُم المَُّو ِفي َأْواَلِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ وقولو تعالى ) .(ٜٙ)"َنِصيًبا َمْفُروًضا ۖ  ِممَّا َقلَّ ِمْنُو َأْو َكُثَر 

أنيا نزلت في إبطال ما كان عميو  )رضي ا عنيم(وقد روي عن قتادة وابن زيد  .(ٜٚ)(اأْلُْنثََيْينِ 
يث النساء والصغار وبيذه اآليات تم إشراك األطفال والنساء في الميراث الن الجاىمية من عدم تور 

 المراد بالرجال الذكور مطمقًا وبالنساء اإلناث مطمقًا. 

  .من سورة النساء التي فصمت أمر ىذا الميراث  ٔٔ،ٕٔوقد أكد القران ذلك باآليتين رقم   

 َبْعُضُيمْ  اأْلَْرَحامِ  َوُأوُلوند الجميور بقولو تعالى " ع (ٜٛ)كما أبطل اإلسالم الميراث بالعقد والمحالفة
 َأْواَلِدُكمْ  ِفي المَّوُ  ُيوِصيُكمُ " وبقولو تعالى "  (ٜٜ) َعِميمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  المَّوَ  ِإنَّ  ۖ   المَّوِ  ِكَتابِ  ِفي ِبَبْعضٍ  َأْوَلى  
 ."(100) اأْلُْنثََيْينِ  َحظِّ  ِمْثلُ  ِلمذََّكرِ  ۖ  

َوِلُكلٍّ َجَعْمَنا َمَواِلَي ِممَّا ف أن الميراث بالمحالفة لم ينسخ والذي ورد في قولو تعالى "ومذىب األحنا
ُكلِّ َشْيٍء َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَرُبوَن  َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيَماُنُكْم َفآُتوُىْم َنِصيَبُيْم  ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمى  

لترتيب مؤخر إلى ما بعد أصحاب الفروض النسبية والعصبية وذوي األرحام ولكنو في ا (101)"َشِييًدا
مَّا كما أبطل اإلسالم الميراث بالتبني والدعوة بقولو تعالى " .من جميع األقارب ولكن قبل بيت المال 

َياِتُكْم  َوَما َجَعَل  َجَعَل المَُّو ِلَرُجلٍ  ِئي ُتَظاِىُروَن ِمْنُينَّ ُأمَّ مِّن َقْمَبْيِن ِفي َجْوِفِو َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَّ
ِلُكْم َقْوُلُكم ِبَأْفَواِىُكْم  َوالمَُّو َيُقوُل اْلَحقَّ َوُىَو َيْيِدي السَِّبيلَ  آِلَباِئِيْم ُىَو ( اْدُعوُىْم ٗ)َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكْم  ذَ 

َأْخَطْأُتم  اٌح ِفيَماَأْقَسُط ِعنَد المَِّو َفِإن لَّْم َتْعَمُموا آَباَءُىْم َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن َوَمَواِليُكْم  َوَلْيَس َعَمْيُكْم ُجنَ 
َدْت ُقُموُبُكمْ   .(102)(َ٘وَكاَن المَُّو َغُفوًرا رَِّحيًما ) ۖ  ِبِو َولَ ِكن مَّا َتَعمَّ

في إصالحات صولون فقد أعاد األمالك المرىونة إلى أصحابيا وتحرير االفراد الذين استعبدوا  -ٖ
أما في الشريعة اإلسالمية فانو .(103)وأصبحوا اقنانًا لألرض بسبب عجزىم عن تسديد ديونيم

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura33-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura33-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura33-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura33-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura33-aya4.html
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بو في جميع أنظمة العالم ، بل كان عممة اقتصادية ،  عندما جاء اإلسالم كان الرق معترفا
وان إلغاء ىذا النظام أو محوه ليس باألمر اليين  …وضرورة اجتماعية البد منو وال غنى  عنو 

نما يحتاج إلى تدرج مطرد وزمن طويل و   .ىذا التدرج  يبدأواليسير ، وا 

  جفف اإلسالم جميع منابع الرق في دول العالم عدا منبعًا واحدًا وىو رق أسرى الحرب 
 وراثة من الميالد في جنس محدد ، وطبيعة معينة جفف منبع االسترقاق بسبب ال. 
  جفف منبع االسترقاق بسبب العمل في األرض واإلقامة فييا. 
  جفف منبع االسترقاق بسبب اإلساءة إلى طبيعة اإلشراف والكبراء. 
  جفف منبع االسترقاق لشيوة االستعباد في الحرب وامتصاص دماء الشعوب. 
 ر أو عدم وفاء الدين جفف منبع االسترقاق بسبب الفق. 

 .إلى غير ذلك من ىذه المنابع التي جففيا وكانت سائدة في العالم 

نما ضيق الخناق عميو بتجفيف         وصفوة القول أن اإلسالم لم ينو الرق طفرة بنص قاطع وا 
ترشدًا منابعو ، وفتح الكثير من مصباتو ، ثم جعل زمام إنيائو أو إقراره في المستقبل بيد اإلمام مس

 .بمبدأ المعاممة بالمثل 

وما ىذا التدرج في القضاء عمى الرق إال أظيار لعظمة التشريع اإلسالمي في حل القضايا ،        
ومعالجة األمور ، وبيان لخصائص الدين الرباني في خصائصو وشمولو وعالميتو عمى مدى الزمان 

  .(104)واأليام
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 املبحث اخلاهس

 لقدمية بعضها على البعضتأثريات القىانني ا
 تناولنا في ىذا المبحث مدى تأثر الشرائع بعضيا ببعض وكما يأتي :    
 أثر القوانين العراقية القديمة عمى بالد النيل :اوال

من بداية التأريخ قربا يصعب عمينا معو  جدا  اننا اذا ماتحدثنا عن السومريين نكون قريبين        
الحضارات التي نمت في بالد الشرق االدنى والتي يتصل بعضيا ببعض  ان نحكم حكما دقيقا اي

نقول اي ىذه الحضارات كانت اسبق من اختيا او اييما اعقب االخرى ؟ ان اقدم  –اوثق اتصال 
مدونات كتابية وصمت الينا ىي المدونات السومرية وان كان ىذا في ذاتو اليقوم دليال عمى ان 

وقد يكون نتيجة  حضارات ،فقد يكون ىذا الكشف وليد الظروف المحضة،الحضارة السومرية اولى ال
عبث الموت والفناء بمخمفات االقدمين، وقد عثر عمى تماثيل واثار اخرى شبيية باثار السومريين 
في بمدتي اشور وسامراء وىما من البالد التي شممتيا فيما بعد دولة اشور .ولسنا نعرف اكانت ىذه 

مستمدة من بالد سومر ام انتقمت الييا من مكان اخر عن طريق نير دجمة  . كذلك الثقافة القديمة 
انجور ودنجي، والممك انجور اعظم مموك اور ،جمع بالد اسيا  –تشبو شرائع حمورابي شرائع اور 

الغربية ونشر فييا لواء السالم ،واعمن في جميع الدول السومرية اول كتاب شامل من كتب القانون 
العالم .وفي ذلك يقول :"لقد اقمت الى ابد الدىر صرح العدالة المستندة الى قوانين شمش  في تاريخ

 (105)الصالحة العادلة " 
تنظم الحياة االجتماعية وفق قواعد التي فشرائع العراق القديم تكون بذلك اولى الجيود البشرية    

ة عمى ماجاءنا من الشرائع المدونة واصول مدونة .ىذا والتقتصر معرفتنا باحوال العراق االجتماعي
منذ اقدم العصور بل الى ذلك مئات االلوف من العقود والمستندات القانونية والتجارية واالدارية وىي 
التي تسمى بالوثائق القانونية .فمثل ىذه المصادر الغزيرة مع القانون المدون صورة الباس بيا عن 

قانوني والقواعد المقررة ولعل ابرز ماامتازت بو حضارة تنظيم الييئة االجتماعية بموجب العرف ال
العراق القديم عن سائر الشعوب القديمة تمسكيم بالقواعد القانونية فكانت المعامالت ،صغيرىا 
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وكبيرىا وجميع االحوال الشخصية وفق احكام معروفة وان جميع ىذه االمور والشؤون التعد ممزمة 
وني . ويمكننا ان نؤكد مرة اخرى ان الشرائع لم تظير في صحيحة مالم يوضع اسموب شرعي قان

زمن اقدم وبوجو اوضح عند شعب اخر من شعوب الحضارات القديمة مثل ماكان عميو عند سكان 
وادي الرافدين .وبوسعنا ان نممس تعامل النظم والشرائع في حياة العراق القديم في مأثر المموك 

م وسجالتيم ، فتكاد التخموا سجالت كل منيم من اشارة الى نشر واالمراء مما وصل الينا من كتاباتي
 .(106)العدل واقرار شرائع االلية وحماية الضعفاء

وأول مانشير اليو ىنا وجود عالقات ثقافية وتجارية بين العراق ومصر بوجو خاص وبين اقطار    
حثين في اصول الحضارة الشرق االدنى بوجو عام وذلك منذ فجر التاريخ .وقد ذىب كثير من البا

الى استنتاج امور ميمة تتعمق باصول الحضارة المصرية في اطوارىا االولى واقتباسيا التاثيرات 
 .(107)والحوافز االولى من حضارة العراق القديم

حيث يعتبر منس )أول ممك مستقل لمصر الموحدة ( المؤسس والمدخل التقميدي لمحضارة الى مصر 
االكبر لمممك سرجون االكدي ،حيث انو لم يخمف والده مباشرة عمى عرش وادي  القديمة ،وىو االبن

ش الذي حكم كامبراطور وادي الرافدين لمدة مُالرافدين لكن الخالفة آلت الى أخيو االصغر 
توسو في وادي  –أن سبب عدم اعتالء منس  mushمش  –او اوري uri-mushسنوات(. ٜ)

ش ، وجدناه االن في سجالت مُمباشرة اال بعد وفاة اخيو االصغر الرافدين عقب وفاة والده سرجون 
الحولية اليندية . تقول السجالت أنو لم يرث والده النو تمرد عميو .وىذا التمرد كما يظير االن ىو 

يو ممك  –عمى مصر من والده واعالنو االستقالل ىناك كمنس او ماناس manas-yuاستيالئو ،
ن المثير ان الحضارة التي جمبيا معو واسسيا في مصر تظير االن انيا مصر السفمى والعميا . وم

ذات الحضارة السومرية في الفترة السرجونية في وادي الرافدين وفي وادي السند . ثقافتو ،مع 
صناعتو المعدنية ، الري بالقنوات الزراعية ، الفخار والفن ،االواني المرمرية ، االختام االسطوانية ، 

س النذرية ، شكل المقابر ، عبادة الشمس ، والكتابة بالخط السومري وبالغة السومرية حجر الطقو 
التي سرعان ماحورت بادخال مصطمحات سامية وباستخدام الفاظ محمية ميجورة في تشكيل الكتابة 
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التي افضت الى الييروغميفية المصرية،محتفظة بنظام االصوات  phoneticsالصورية السومرية 
 . (108)والمعاني ذاتيا ،كل ذلك يدلل بشكل حاسم عمى اصميا السومري او االريالكالمية 

ومن المحتمل ان تعود اقدم مجموعة من النصوص القانونية المصرية الى عصر االسرة الثانية    
عشر ،وان االربعين ممفا من البردي التي كانت توضع امام الوزير رخميرع من قاعة العدل ، كانت 

لحقيقة عمى مجموعات قانونية .ولو ان بعض المؤرخين يرى انيا لم تكن سوى اربعين تحتوي في ا
سيرا من الجمد، ترمز الى سمطة الوزير في التأديب .ويروي المؤرخ دويودور انو كانت توضع عمى 
        منصة القضاة ثمانية مجمدات بيا القوانين المصرية .                                              

اما ولسون فيعتقد أنو اليوجد دليل عمى وجود قانون مصري مدون حتى عصر الممك باكن رنف     
في االسرة الرابعة والعشرين ،وان ماطبقو رخميرع لم يكن سوى القانون المعتاد الذي يتفق مع اوامر 

و بانو عمى الرغم من الممك االلو التي كانت تستند الى صفاتو االليية .ويزيد ولسون عمى ذلك بقول
وجود تشريعات ممكية صدرت في ظروف معينة باالضافة الى تواجد سوابق قضائية ، اال ان تمك 
القوانين لم تتطور الى مرحمة التدوين والتقنين كقوانين العراق القديم حيث كان القانون في مصر 

 .(109)مستمدا من سمطة الممك االلو

نو النظم والقوانين المصرية التي كانت سائدة قبل عصره مع حيث جمع الممك بوكخوريس في قانو 
قوانين بابل وخاصة قانون أدخال بعض التعديالت عمييا ،وقد تأثر ىذا الممك في تشريعو ب

 .  (110)،حيث انتيج نيج البابميين في أخراج القواعد القانونية من دائرة القواعد الدينيةحمورابي

 مى اليونان والروماناثر الشريعة المصرية ع:ثانيا

لقد تأثر اليونانيون باالمم الشرقية المجاورة التي اتصموا بيا في مبدأ تأريخيم واقتبسوا عنيا        
الكثير من عناصر الحضارة ، وفي مقدمة ىذه االمم ياتي المصريون . حيث تذكر االساطير اليونانية 

ارغوس( يرجع اصميما الى مصر .ومنذ ان )قدموس( مؤسس مدينة )طيبة ( و)داناوس( جد حكام )
القرن السابع نرى الكثيرين من مشاىير اليونانيين يزورون مصر ويعجبون بحضارتيا القديمة مثل 
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)تاليس( و)فيثاغورس( و)صولون( و)افالطون( و)ديوقريطس( .وقد رأى اليونانيون ان المصريين 
مة في الفنون والعموم قبل اليونانيين باالف لم يكونوا ) برابرة (  ، بل امة عريقة في الحضارة متقد

السنين . ويذكر )صولون( ان احد الرىبان قال لو ))انتم اليونانيون لستم سوى اطفال ثرثارين 
 .(111)مغرورين ،التعرفون شيئا عن الماضي

ق.م( قد اقتبس ٜ٘٘-ٖ٘ٙونسب ))ىيرودوت (( ان المشرع االغريقي ))صولون(( ) حوالي     
ق.م( والذي يقضي عمى  ٕٙ٘-ٓٚ٘ن المصري الذي سنو ))احمس الثاني(()امازيس()من القانو

كل مصري بان يتقدم سنويا لحاكم مقاطعتو ببيان عن مصدر دخمو، وان يثبت لو حالليا من حراميا، 
وان من ييمل ذلك او يعجز عن اثبات موارد رزقو حق عميو االعدام وقد طبق ىذا القانون في اثينا 

الجدير باالشارة ىنا ان ىيرودوت وديودور ،انما يذكران ان اشير المشرعيين االغريق .ولعل من 
ق.م( ولما عاد الى بالده، وقام بوضع  ٜ٘٘))صولون((  انما قد جاء الى مصر )حوالي عام 

ق.م ضمنو الكثير من القواعد التي اقتبسيا  ٜٗ٘التشريع المنسوب اليو )قانون صولون( في عام 
بوكخريس القانونية (( والتي كانت تمثل القانون المصري وقت ذاك ، ىذا فضال عن  من)) مجموعة

ان الرومان عندما سمعوا عن القانون المصري مما رأوه وشاد بو المؤرخ ىيرودوت في االحتفاالت 
االولمبية ، قاموا باقتباس الكثير من نصوصو وقواعده وضمنوىا اول قانون مدون ليم في عام 

نون االلواح االثنتى عشرة (،ومن وقتيا والرومان يوصون باالخذ بمبادئ القانون ق.م )قأ٘ٗ
المصري،مع صبغيا بالصبغة الرومانية ، ناىيك ان واضعي قانون االلواح االثنتي عشرة ، انما قد 
ذىبوا الى بالد اليونان واطمعوا عمى قانون صولون الذي نيل من القانون المصري، وضمنوا الكثير 

 .(112)اعد قانونيم الذي وضعوه فور عودتيم الى روما من قو 

اما بخصوص مدونة داركون والتي تشكل مجموعة القواعد القانونية )العرفية( التي سادت      
المجتمع  اليوناني وقت تشريعيا وقبمو ، االان اصوليا ومصادرىا واضحة وتدل عمى انيا واردة الييم 

االغريقية. والسيما من الفكر القانوني المتقدم السائد في مجتمع  او استوردوىا ىم من خارج البالد
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وادي الرافدين ، والبعض منيا عن الفكر القانوني المصري الذي نيل ىو االخر من معين فكر 
العراقيين ،والذي ربما يكون قد انتقل الييم عن طريق المبادالت الثقافية ،كزيارة مفكري اليونان ،مثل 

 يطس الى بالد وادي الرافدين وفيثاغورس الى بالد وادي النيل او بالعكس.ىيرودت وىيرواقم

وابرز مايدلل عمى ذلك ان اولى فقرات المدونة  كانت تنص عمى تمجيد الية االغريق وابطال االلية 
في تقديم القرابين ليا في كل عام  .وىذه من الصفات البارزة لمقدمات القوانين العراقية القديمة 

نصوصيا العقابية كالسرقة وعقوبتيا، والتفريق بين انواع القتول واالسترقاق بسبب  ،ويمييا
 . (113)الدين

وىكذا فان العالم الغربي اليوم يقر بان اليونان مصدر حكمتو وعمومو وفمسفتو ، فان اليونان     
ليغترفوا من نبعو ، انفسيم، انما قد اقروا من قبل بان مصر انما كانت المورد الذي طالما لجؤا اليو، 

وىكذا راينا كثير من الفالسفة والعمماء الييمينين قد عبروا البحر المتوسط يمتمسون االصول 
والمبادئ في كل جديد من العموم في رحاب الكيان المصريين ، وكان الذين لم يستطيعوا الى ذلك 

ه الرحمة التي اصبحت سبيال يضيفون مايسطرون من سيرىم من الوقائع بعض مايشير الى وقوع ىذ
الذي شارك باعياد االسرار الخاصة orphee)تقميدية ،وكان من أول ىؤالء الرحالة )

بالمعبود)ديونيس(،وكذا)ىوميروس()صولون()افالطون( وغيرىم . ومن ثمة فقد ظمت مصر تعتبر 
دثت لدى اغمب من وفدوا عميو وكتبوا عنيا من االغريق ، ميد الرقي وكنز الحضارة وىكذا تح

االوديسة عن مصر ،وكانيا ))بمد االطباء احكم اىل العالم((، و))صولون(( يشير الى ان مصر 
كانت بفضل تشريعاتيا مميمة لو فيما قدمو لالنسانية ويشير))طاليس(( الى انو درس مبادئ 
اليندسة عن المصريين ، وانو نصح تمميذه ))بيتاجوراس(( ان يدرس في مصر ، وافالطون جاء الى 

 مصر لينيل من المعرفة التي اشتير بيا حكمائيا .

وىكذا كانت الرحمة الى مصر في نظر االغريق رغم انيا تمت في العصور المتاخرة من الحضارة     
المصرية من الضروريات في حياة الفالسفة اليونان فقد كانت مصر تعتبر موطن العمم والحضارة ، 
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االقل ، حتى لو كان البعض منيم لم تطأ اقدامو ارض  ولقد نجحت التقاليد في تاكيد ذلك عمى
الكنانة ابدا. ولعل ىذا كمو انما يشير بوضوح  اال ان الشيرة العامة لمحكمة والعمم لمذين استقرا في 
اذىان االغريق من اىل العصور القديمة مرتبطان بطبقة كينوت المعابد المصرية الكبرى ، ذلك ان 

انما كانوا يكتسبون مزيدا من اعجاب شعبيم ، اذ بينوا ان –شيرتيم  فالسفة اليونان ميما كانت
رحمتيم الى مصر ، انما كانت مصدر من مصادر عمميم ، وذلك بسبب شيرة الكينوت المصري في 
المعابد المصرية الكبرى بالحكمة والعمم ، وقد استمرت ىذه الشيرة حتى كتابة ))االنجيل((  في 

حيث جاء في اعمال الرسل عن سيدنا موسى عميو السالم ، ))وتيذب بكل  القرن الرابع الميالدي ،
 .(114)حكمة المصريين((
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 وأهن نتائج البحث  اخلامتة

دراسة  بين الشريعة االسالمية و الشرائع القديمة )كانت دراسة موضوع )نظام الممكية         
نب الحضارية في كل من مصر والعراق واليونان الجوا ( محاولة مني اللقاء الضوء الحد اىم(مقارنة 

والرومان واالسالم غير ان وضع نظام متكامل لنظام الممكية لم يكن من السيولة نظرا لما يثيره من 
مشكالت عديدة في تشريعات الدول التي أخذت والتي قمنا بدراستيا وتوصمنا من خالل ذلك الى 

                                                                                         ماياتي :                               

القديم  مليس غريبا حينما نقول ان القوانين العـراقية القــديمة من أقدم القـــوانين المدونة في العال -
القوانين لم تكن مجرد فكرة وانضجيا فكرا وقانونا.وان المشرعين العراقين القدامى حينما شرعوا تمك 

دونت في اسطر وعمى مسمة بل انيا كانت واجبا وطنيا مقدسا فرضتو االلية عمى ممثمييا في 
االرض والمتمثمة بالمموك لغرض نشرىا وتحقيق العدالة في المجتمع ومن ىذا المنطمق) االيمان ( 

                               تميزت تمك القوانين بقوة نضجيا الفكري والقانوني .            

اليمكن تعطيل الممكية في االسالم ارضاء لصاحب الممك وأنما عميو أن يضعيا في خدمة المجتمع -
           االسالمي سواء كان منقوال أو عقارا .                                                                                          

أن نظام قبول الدعوة في القوانين العراقية مرورا بكافة األجرأت المتعمقة بسير القضية وأنتياءا  -
بصدور االحكام القضائية أصبح معموال بو الى وقتنا الحاضر وليس في العر اق فحسب بل في 

 جميع انحاء العالم. 

 ق.م . ٖٓٓالروماني سنة ئناف بل وجدت في القانون تالتوجد في القوانين القديمة مبدأ االس -

عند فصل الدين عن الدولة حيث أن القانون الروماني قانون العراقية تأثر الرومان بالقوانين  -
 لبشر دون االلية.                                                                                              ا  االثنتي عشر وضع من قبل
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القانون المصري من اين لك ىذا في عيد أمازيس قانون خاص بالضرائب وفرض عمى وجد في  -
 كل مصري أن يبين مصدر معيشتو لحاكم الوالية .وقد تأثر بو )صولون ( وطبقو في اليونان.      
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 اليوامش
 بدا( م .ق ٕٖٕ٘-ٕ٘ٚ٘ حوالي) االولى لكش ساللة مموك من الثامن الممك وىو: اوركاجينا( ٔ)

 واشار اجتماعية باصالحات اوركاجينا قام.  سنوات ثالث حوالي واستمر م.ق ٖٕ٘٘ حوالي حكمو
 اوركاجينا عمى قضى والذي.  بعد الينا تصل لم قوانينو ولكن ، القوانين سن قد انو الى كتابتو في
 ،حيث طويال الحكم في يستمر لم زاكيزي،الذي لوكال المدعو ، اوما ساللة مموك من الرابع الممك ىو

 ، الحرية دار ، القديمة العراقية ،الشرائع رشيد فوزي ،الدكتور االكدي سرجون الممك عميو قضى
 .ٖٕٕ،ص مٜٜٚٔ، بغداد

، ٕسامي سعيداالحمد ، العراق القديم  من العصر االكدي حتى نياية ساللة بابل االولى ، ج (ٕ)
 .259 .ٕٙٚص ٖٜٛٔ)د.ط(،بغداد ،

  (.ٛٔ)اية ، الجن سورة( ٖ)
(عمي الخفيف ، الممكية في الشريعة االسالمية مع المقارنة بالشرائع الوضعية ،دار الفكر العربي  ٗ)

 .ٜٖم(، صٜٜٙٔ-،)د.ط(،)مصر
 .   ٕٖم(، صٜٜٚٔ-( فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة،دار الحرية،)د.ط( ،)بغداد ٘)
 (.ٓٛٔ( سورة البقرة ، اية )ٙ)
 (.ٜٕ،اية) (سورة النساءٚ)
 . ٖٖٓ،صٔٗٚٔ -( رواه البخاري في صحيحو،كتاب الحج ،باب الخطبة ايام منى ،رقم الحديثٛ)
، ٘،جٔ، دار الحديث، طٕٕ٘ٗ-(الشوكاني ،نيل االوطار ،كتاب الغصب والضمانات ،رقم الحديثٜ)

 .ٖٛٚم،صٖٜٜٔ،
يئا من االرض،رقم ( رواه البخاري في صحيحو ، كتاب المظالم والغصب ،باب اثم من ظمم شٓٔ)

  ٕٚٗ،صٕٕ٘ٗ-الحديث 
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(الكاساني : االمام عالء الدين أبي البكر بن مسعود الكاساني )الحنفي( ، بدائع الصنائع في ٔٔ)
الشيخ عادل احمد عبد الوجود ، دار  -ترتيب الشرائع ، تحقيق : الشيخ عمي محمد موض 

 .  ٖٕ-ٕٕم، صٖٕٓٓبيروت ، -، لبنانٓٔالكتب العممية ، ج
 المساحات قياس وحدة فيو االيكو اما لتر ٖٓٓ  ويعادل السومرية المكاييل من نوع ىو:الكور(ٕٔ)

 François Joannés , les premiers civilisations du: انظر ىكتار ٔ وتعادل
proche orient éditions Belin , 2006, P121 

 .   ٕٖ( فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، ص ٖٔ)
 .ٜٗٔسورة البقرة ، اية  (ٗٔ)
 .ٖٕٓٗ-(ابن ماجو،االحكام، باب من بنى في حقو مايضر جاره، رقم الحديث٘ٔ)
 . ٓٚ، ص ٓٔالكاساني ، بدائع الصناع في ترتيب الشرائع ، ج (ٙٔ)
 .ٕٖفوزي رشيد، ص (ٚٔ)
( النسائي، سنن النسائي ، حكم عميو وعمق عميو: محمد ناصر الدين االلباني ، مكتبة ٛٔ)

 .ٜٚ٘م ، صٜٛٛٔ، الرياض ، ٖ٘ٚٛ-، رقم الحديث ٔلمعارف، طا
 .ٛٚ٘، صٖٜٖٙ-( رواه مسمم في صحيحو ، كتاب البيوع،باب كراء االرض ،رقم الحديثٜٔ)
، تقي الدين النبيان ، النظام  ٜ٘٘. ص  ٕٖٙٛ-( رواه النسائي في سننو ،رقم الحديثٕٓ)

 . ٔٗٔاالقتصادي في اإلسالم ، ص
-ٕٚٔٓ) من حكميا دام التي ايسن ساللة مموك من الخامس الممك وىو : عشتار لبت( ٕٔ)

 بالمغة والمدونة باسمو المعروفة الشريعة مقنن ،وىو(م.قٕٜٗٔ-ٖٜٗٔ من حكم(م.قٜٗٚٔ
 رشيد،الشرائع فوزي.  البابمية بالمغة مكتوبة واحدة قانونية مادة عمى ايضا لو وتعرفنا. السومرية
 ٕٕٗ،ص العراقية

 .ٔٙشيد ، ص( فوزي ر ٕٕ)
 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔ، صٛ( الكاساني ، بدائع الصناع في ترتيب الشرائع ، جٖٕ)
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 ..   ٕٙ( فوزي رشيد ، صٕٗ)
 .( ٔٔ( سورة النساء ،اية )ٕ٘)
 ، رقم الحديث(البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الفرائض ،باب ميراث الولد من ابيو واموٕٙ)

 .ٜٔٔٔ،صٕٖٚٙ
 في الثالثة أور ساللة أنقاض عمى قامت التي الميمة المدن دويالت من اشنونا مممكة تعتبر (ٕٚ)

 تل:  مدنيا أشير ومن ، وديالى بغداد محافظتي وشممت(  القديم البابمي العصر)  بـ المعروفة الفترة
 ، القديم األدنى الشرق حضارات ، بيومي محمد:  ميران  ،الضباعي وتل خفاجي و حرمل

 ٓ ٕٚٗ،صٔج
 . ٕٜ( فوزي رشيد ، صٕٛ)
،  ٙ، جٕٗٙٙ-( النسائي ،كتاب السنن الكبرى ، اشراف :شعيب االرنؤوط ، رقم الحديث ٜٕ)

 . ٜ٘ص
( جمال الدين عبد ا بن يوسف الزيمعي ،نصب الراية في تخريج أحاديث اليداية ، دار ٖٓ)

 .ٜٔٗم ، صٜٜ٘ٔ، ، ٘،جٔالحديث، ط
 . ٖٙية ، ص(احمد أبو الفتح ، كتاب المعامالت في الشريعة اإلسالمٖٔ)
 ..  ٕٛٔ-ٕٗٔ( فوزي رشيد ، ص ٕٖ)
 (.ٔٔٔ( سورة التوبة ، اية )ٖٖ)
 . ٗ٘(احمد أبو الفتح ، كتاب المعامالت في الشريعة اإلسالمية ، صٖٗ)
 . ٕٚٔ( فوزي رشيد ، ص ٖ٘)
( البيوتي : منصور بن يونس بن إدريس )فقيو الحنابمة( ، كشاف القناع في متن اإلقناع ، ٖٙ)

 . ٙٔ، ص ٖحمد أمين الضناوي ، جتحقيق : م
 .   ٕٖٔ( فوزي رشيد ، صٖٚ)
 . ٕٖٓ، ص ٛ( الكاساني ، بدائع الصناع في ترتيب الشرائع  ، جٖٛ)  
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 .ٜٖٔ( فوزي رشيد ، صٜٖ)  
 .ٔٗٛ،ص ٕ،ج ٕٙٔ٘-( ابن ماجو،كتاب العتق ،باب اميات االوالد ،رقم الحديث ٓٗ)  
(عن ٙعتق أميات االوالد ،باب عتق أميات االوالد ،حديث)( مالك ،كتاب العتق والوالء ،باب ٔٗ)  

 نافع عن عبد ا بن عمر.
 . ٜٗ٘،صٙ(الكاساني،جٕٗ)
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ(فوزي رشيد، صٖٗ)
 . ٘٘، ص ٔ( احمد أبو الفتح ، كتاب المعامالت في الشريعة اإلسالمية ، جٗٗ)  
 رقم ، اليبة من القميل باب ، ميياع والتحريض وفصميا اليبة كتاب البخاري، صحيح البخاري، (٘ٗ)  

 .ٓ٘ٗ ،صٕٛٙ٘-الحديث
 . ٕٜ، ص ٛ( الكاساني ، بدائع في الصنائع في ترتيب الشرائع  ، جٙٗ) 
 .   ٕٔٓ-ٜٓٔ( فوزي رشيد ، صٚٗ)
 . ٕٗٓ(المصدر نفسو ، صٛٗ)
-يثباب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ،رقم الحد –( رواه البخاري في صحيحو ، كتاب البيوع ٜٗ)

 . ٖٓ٘-ٕٛ٘، ص ٙ، الكاساني ، بدائع في الصنائع في ترتيب الشرائع  ، ج ٖ٘ٙ، صٕٓٔٔ
 . ٕٗٓ( فوزي رشيد ، صٓ٘)
  .ٖ-ٕ، ص ٛ( الكاساني ، بدائع في الصنائع في ترتيب الشرائع  ، جٔ٘)
( جمال محمود عبد العزيز ، صوفي حسن أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ٕ٘)

 . ٕٔٙ، ص ٜٜٛٔانون الروماني ،مركز جامعة القاىرة ، القاىرة ، والق
 . ٕٕٛ( محمود السقا ، فمسفة وتاريخ النظم االجتماعية والقانونية ، صٖ٘)
 .ٓ٘ٔ( احمد إبراىيم حسن ، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ، صٗ٘)
 . ٕٗٙ-ٖٕٙ( جمال محمود عبد العزيز ، صوفي حسن أبو طالب ، ص٘٘)
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( عبد العزيز صالح ، االسرة المصرية في عصورىا القديمة ، الييئة المصرية العامة لمكتابة ، ٙ٘)
 ٕٚٔ، ص ٜٛٛٔالقاىرة ، 

 . ٓ٘ٔ-ٛٗٔ(احمد إبراىيم حسن ، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ، صٚ٘)
 .( ٔٔ،ٕٔ( سورة النساء ، االية )ٛ٘)
 . ٓ٘ٔ-ٛٗٔنونية واالجتماعية ، ص( احمد إبراىيم حسن ، تاريخ النظم القاٜ٘)
 . ٕٖٖ( محمود السقا ، فمسفة وتاريخ النظم االجتماعية والقانونية ، صٓٙ)
  .( ٓٛٔ( سورة البقرة ، آية )ٔٙ)
( رواه البخاري في صحيحة ، كتاب الوصايا ، باب ان يترك ورثتو اغنياء خير من ان يتكففوا ٕٙ)

 . ٚٛٗ، ص ٕٕٗٚ –الناس ، رقم الحديث 
 . ٖٖ٘ – ٖٖٗ( محمود السقا  ، فمسفة وتاريخ النضم االجتماعية والقانونية ، صٖٙ) 
 ٔٙ( عبد العزيز صالح ، األسرة المصرية في عصورىا القديمة ، صٗٙ)
 . ٘٘، ص ٔ( احمد أبو الفتح ، كتاب المعامالت في الشريعة اإلسالمية ، ج٘ٙ)
 .ٓ٘ٗ،ص ٕٛٙ٘-(البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديثٙٙ)
 . ٕٜ، ص ٛ( الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ، جٚٙ)
، الطبعة الثانية _ ٖٙٗ( منذر الفضل ، تاريخ القانون ، من منشورات ئاراس رقم : ٛٙ)

 .ٜٙ،ص ٕ٘ٓٓ
 . ٕ٘ٓ( محمد أبو زىرة ، الممكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية  ، صٜٙ)
-ٕٚٚعالم التاريخ الحضاري والسياسي في مصر الفرعونية ، ص( نبيمة محمد عبد الحميم ، مٓٚ)

ٕٜٚ  
 . ٕٓٛ( سورة البقرة ، اآلية ٔٚ)
( رواه البخاري في صحيحو ، كتاب االستقراض واداء الديون والحجر والتفميس ،باب مطل الغني ٕٚ)

 .ٙٔٗ، ص ٕٓٓٗ-ظمم ، رقم الحديث
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 .ٗٛسالمية ،ص( عبد الكريم زيدان ، المدخل لدراسة الشريعة االٖٚ)
  .ٛٛ-ٚٛ( المصدر نفسو ، صٗٚ)
 . ٕٗٔ، ص ٕمحمد عبد المنعم بدر ، القانون الروماني ، ج .( د ٘ٚ)
 . ٜٖٔ، ص ٔ( احمد أبو الفتح ، كتاب المعامالت في الشريعة اإلسالمية ، جٙٚ)
 . ٕٔٓ، ص ٔ( المسيوشارل سينوبوس ، تاريخ الحضارة ، تعريب كرد عمي ، ج7ٚ)
 .( ٓٛٔالبقرة ، آية )( سورة ٛٚ)
،كتاب الوصايا ،باب أن يترك ورثتو أغنياء خير من أن يتكففوا ( رواه البخاري في صحيحو ٜٚ)

نصير فريد محمد واصل ، فقو المواريث والوصية ،  .، دٚٛٗ، صٕٕٗٚ-الناس،رقم الحديث 
 ٓ ٘ٓٔص
 . ٖٕٓ( محمود سعد الدين الشريف ، مذكرات في القانون الروماني ، صٓٛ)
 . ٖٖٙ، صٔ( حميد بن زنجويو ، كتاب األموال ،جٔٛ)
-( رواه البخاري في صحيحو،كتاب الحرث والمزارعة ،باب من احيا ارضا مواتا ،رقم الحديث ٕٛ)

 .  ٕٜٔ،البيوتي ، كشاف القناع ، المجمد الرابع ، ص٘ٓٗ، صٖٖٕ٘
 . ٜٕٓ( محمود سعد الدين الشريف ، مذكرات في القانون الروماني ، صٖٛ)
 . ٚٛٔ، ص ٔ(حميد بن زنجويو ، كتاب األموال جٗٛ)
 . ٜٚ( إبراىيم رزق ا أيوب ، التاريخ الروماني ، ص٘ٛ)
 . ٜٚ، ص ٔاسمت غنيم ، دراسات في تاريخ أوربا ، ج .( د ٙٛ)
  ٔٛ( المصدر نفسو ، ص8ٚ)
 .( ٔٔاآلية) .( سورة النساء 88)
  . ٙٛ-٘ٛ( المصدرالسابق ، ص89)
  . ٚٛلسابق  ، ص( المصدر ا90)
 . ٕ٘ٔ، ص ٔدكتور إبراىيم عبد العزيز جندي ، معالم التاريخ اليوناني القديم ، ج( 91)
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( الدكتور فوزي عطوي ، االقتصاد والماد في التشريع اإلسالمي والنظم الوضعية، دار الفكر 92)
 . ٖٙم ،  صٜٛٛٔلبنان، ،-العربي ،الطبعة األولى، بيروت

 . ٜٕٕ-ٕٕٛ، المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ، ص (عبد الكريم زيدان93)
 . ٗٙفوزي عطوي ، االقتصاد والمال ، ص .( د94)
 . ٚٚ-٘ٚجميل بيضون ، اليونان والرومان ، ص .د –شحادة الناطور  .د –( عمي عكاشة 95)
  . ٚ( سورة النساء ، آية 96)
 ( ٔٔ،ٕٔ( سورة النساء ، آية )97)
بالتعاقد حيث كان الرجل يقول اآلخر دمي دمك وىدمى ىدمك وترثنى ( كانت المحالفة تتم 98) 

 .وارثك وتطمب بي واطمب بك ويقبل اآلخر ذلك 
 (.٘ٚ( سورة االنفال ،اية )99)
 (ٔٔ(سورة النساء،اية)100)
 (.ٖٖ( سورة النساء ، اية)101) 
الوصية في نصر فريد محمد واصل ، فقو المواريث و  .،د.( ٗ،٘(سورة االحزاب ، اية )102)

 . ٕٓ-ٜٔالشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة ، ، ص
 . ٘ٚجميل بيضون ، اليونان والرومان ، ص .د –شحاتة الناطور  .د –(عمي عكاشة 103)
/  ٜٙٙٙٔ( عبد ا ناصح عموان ، نظام الرق في اإلسالم ، دار اإلسالم ، رقم اإليداع 104)

 . ٓٛ-ٚٚ، ص ٖٕٓٓ
 .ٕٔ-ٕٗ،صٔمج ٕقصة الحضارة  الشرق االدنى ، ج (ول وايريل ديورانت ،105)

، بغداد ، ٕ، جٕ(طو باقر ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، تاريخ الفرات القديم ،ط106)
 .ٕٓٛم ،صٜ٘٘ٔ

  .ٗ٘(المصدر نفسو ،ص107)
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(أ.واول ، االصول السومرية لمحضارة المصرية ،ترجمة: زىيررمضان ،الطبعة العربية االولى ، 108)
 .       ٜٗ-ٖٜ-ٕٚ-ٔٚم ، صٜٜٜٔمان،ع
 .ٕ(د.نبيمة محمد عبد الحميم،معالم التاريخ الحضاري والسياسي في مصر الفرعونية،ص109)
 .ٖٜ( د.صاحب عبيد الفتالوي ، تاريخ القانون ، ص110)
 .ٖٓٔ، صٔ(الدكتور محمد كامل اعياد،تاريخ اليونان ،ج111)
مصرية القديمة ،الحياة االجتماعية والسياسية والعسكرية (محمد بيومي ميران ،الحضارة ال112)     

 .ٕٙ٘-ٕ٘٘،صٕوالقضائية والدينية ،ج
(د.جمال مولود ذيبان ،تطور فكرة العدل في القوانين العراقية القديمة )دراسة قانونية 113)    

 .ٕٔ٘م ،ص ٕٔٓٓ، بغداد ،ٔمقارنة(،دار الشؤون الثقافية ط
الحضارة المصرية القديمة ، االداب والعموم ، دار المعرفة الجامعية (محمد بيومي ميران ، 114)    

 . ٖٔٗ-ٜٖٖم ،صٜٜٛٔ، االسكندرية ، ٔ،ج
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English Summary of the Research 

The subject of this study (The ownership system in the old legislations and the Islamic 

legislations a comparative study ) is atry to spot the light on one of the most important 

civilized side in Egypt,Iraq, Greeece ,and Roman and Islam ,but to put acomplete system 

to the legal ownership is not easy because of the many problems in the states ,legislations 

which had been taken and I studied and have achieved the following:                     

-It is not strange when we say that the Iraqi laws are the most ancient written laws in 

the ancient world and the most perfect ideas and laws and the old Iraqi legislators when 

they legislated those laws  were not just on idea written on lines and on an Obelisk  but it 

was a holy and national duty imposed by the Deities on its similarities on earth that was 

represented by the Kings and spread it and achieve the justice in the society and from 

this set (the faith)and those laws were distinguished by its ideology and legality power.     

                              

-We cannot neglect the ownership in Islam to satisfy the owner, but we have to put it in 

the service of the Islamic society whether it is movable or a real state.                                 

                                    

- The system of accepting the convocation in the Iraqi laws through all the procedures 

concerning with the case and to the end of issuing the final judgement has been done in 

the present time not only in Iraq but also in the whole world.                                                

                     

-There was not a resumption principle in the ancient laws,  but it was but it was found in 

the Roman law in 300 B.C.                                      

-The Romans were affected by the Roman laws when they separated the religion from 

the state that the Roman law, the law of the twelfth was put by the human not the 

Deities.                                                     

-In the Egyption law there was a principle of “from where there do you have this” in 

Amazies Reign , the law of taxes and impose a law on each Egyptian  to show the source 

of his living to the governor of the state and (Solon) was affected by this law and applied 

it.                

 


